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Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

ılan süresi

Yasal Kapsam

,7

l3 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Mıliyet : l adım " - 135 238,00

ortıkAlım :Hayır

§ınırDeğer : Yaklaşıkmaliyeteşikdeğerindörtkatınaeşitveyabudeğerinaltında

iriur cBxgı, ıuü»ünı,üĞüNE BAĞLı

_ -j,._;'.,\t İ./.]ia\ ı: l]

20ltt.zQı9l]cıT.ı\İ.()(,;ıütiı-İ\,l}.|1',ü,ıF]\,tıl,t.]ĞiI.i\l(,;ı,\ı,,ı,ııilııi,,lıl.i]Ğt'ıı,B.r{;ı,1
i ıı) .ıı,ıı,lı alımı 4,t34sayılı Kamu ituı" «on*** 19 uncu maddesine göre aÇrk ihale usulü ile ihale

aşağıda yer almaktadır:
,: 20lEl42l032

1-İdarenin

a) A«lresi : llükiinıet Ktınığı K*t;2 l]t;lt".\Iahl,\'ı].\\ uıx lr*ııırilPıŞa llıhaltcŞi 0 (1967{l

1}t tl\lıKf]\],/,§,Dı§

b) Telefon ve faks numaıası :

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İnale dokiımannın görülebileceği internet : l

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

ı)Niteliği,türüvemildan ' :İ]}:lİ:'Tİ:l.]'},lİlİ.,, 1er ıııırı ihııc ııııliünıırııı içinııc Lıuıunırı iıiııi şaıtnınıtt|cn

ulıışıiıbiliı: 
].._._.-.: ....r , -.. t: ir ı,.ııı liii\,I

b)Teslimyerleri : .İ.U_lr\iK Ş.\lll,\:\}ttit)t] ı.is1,1]5İ Bı,t.ı \,\N iı.l-ı,ııizı: B,\(lt,t'ıl]ltü']ı, ı'],('

O Kt., t- t-ı r; D(] Rl,i':Kİ -ı,Rl

c)Teslimtarihleri : Kiİmürler siizlcşnrcıriır i:ırıiılırıııııtsıııa ııütcıkip l5 ıııkvinı günii iÇerı"*indÜ !c İll':sıtt

sıatjcı,i dııtıili:ıılc listeıle lıcliıtilcn okııllıı,n lcsliçı ctlileçektiı

3- İhalenin

a)Yapılacağıyeı:}lükiimetKıınığıK;lt;2l}l,}l,,\RKE\İ.i.\\Dl|i
b) Tarihi ve saati : l9,08,20l 1l - t ():Jl)

4. ler ile yeteılik değerlendirmesinde uygulınacak kriterler:

İ:. e getfilebilmesi için ilgili mevzual gereğince alrnması zorunlu izırı- ruhsat veYa faaliYet belgesi veYa

belgeler:

l) iı. (_ı.]\iıtu \,1], Şt.ılitl( iı,ır ııi]ııi,ılı,i',d;i'

2) iı. Çt]\,ıü] \,l.] Şt itiR( iı.ix ııtlıı[ ııı,ilĞ[

.IAR,\!,Iı-DAN \,ı.]ıali.i.ı,i i{A,I,t \AK1,I s,\I,I(,!sı K,\\,I ı ı}t"ı,(;ı:;si

.ı.,\R\l.ı\ı),,\N \ tjt{iı,ıl\ l(.\Il ,ı_\lrl ı u,\a;ı,l ı(,| K.\\,ı [ l}lıl_Cl]sl

a sirküleıi;

veya kuruculan ile tiiael kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

cilGazetesindebulunmamasrhalinde,bubilgilerintiımiınügöstermek
el kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

az

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafindaı ekonomik ve mali yeterliğe ilişkın kİiter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek mallerın numuneleri, kıtalogları, fotoğraflan ile teknik şartnameye cevıpları ve açıklamaları içeren doküman:
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K i; t. OR.\\ l Ö7-E1.1.il(ı.-[.İıı \,1Zı l,ı ()t.,\ ( -,\K 
t,İ ll

2l \hıaıi]l)ilt] r.uiı.ltiş l_.\tt()t{Aİ,|,;\ltu,\N 20lıl } 1.1ND;\ .\t_ı\\ılŞ ttiiüıi'İa, \\-\ı.iZ lt.\P()Rı: ilı,rl,İi ıX)§1,{SlN,\

K(}\t,l.\(-AK,l tR.

.\1,ı\A(,,,\K {,ıl{.

S.Ekonomik açıdarı en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yeıli istekliler katılabileceklir.

7. ihale doktımanının göriiılmesi ve satln almmı§ı:

alırıabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olaııların ihale doktimanını satın almalan veya EKAP iizerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur,

E. Teklifleı ihale tarıh ve saatine kadar tiuhırlıcnt ilçc \!illi llğitin 1liİdiiriiiğii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taühütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-ka]emleri için teklif birim fiyatlar iZerinden vereceklerdir. ihale sonucu, iİaerine üale YaPılan istekliYle her bir mal

kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarplml sonucu bulunan toplam bedel iİzerinden birim fiyat sözleŞme

imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. istekliler teklif ettikleri bedelin %3,iiırıden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik siiıresi, ihale tanhinden itibaren 6() 1ıltnıış) takvim giiııüdiir

12. Konsorsiyum olarak üaleye teklif verilemez

13. Diğer hususlar:
ihaüe, i.anunun 38 inci maddesinde öngöriilen açıklama istenmekszin ekonomik açıdan en avantajh teklif iıZerinde bırakılacaktır.
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